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ZAPISNIK 

 

s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska održane 19. studenog 2020. godine s početkom u 

10,03 sati u Domu kulture „Kristalna kocka vedrine“, Šetalište Vladimira Nazora 12 u Sisku. 

 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Goranka Arthofer, Dario Batnožić, Ivana Cindrić-

predsjednica Gradskog vijeća, Željko Đermanović-prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivica 

Grgurić, Lucija Hinić, Ivan Jurić, Dragica Krupljanin, Zvonko Marincelj, Marijan Medved-

drugi potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Mlinarić, Edin Safić, Ljiljana Slunjski, Franjo 

Šaban, Darjan Vlahov, Nenad Vukušić i Darko Žak 

 

Odsutni vijećnici: Marko Jajčinović, Tonka Jozić-Novinc, Mario Markić, Predrag Sekulić, 

Romana Skender, Jure Šipuš, Vesna Štengl i Vlatka Vukelić-opravdali odsutnost. 

 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica, gospođa Ivana Cindrić koja je utvrdila da je sjednici 

nazočno 17 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

Ostali nazočni: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica, Marko Krička, zamjenik 

gradonačelnice, Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice, Gordana Karapandža Prica, 

pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, Maja Del-Vechio, 

privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, Silvija Mužek, 

pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Andrea Zlonoga, pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Goran Grgurač, pročelnik Upravnog odjela za 

obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Danka Koštić-direktorica Gradske 

tržnice Sisak d.o.o., Katarina Luketić-direktorica Gospodarenja otpadom d.o.o., Darko Majić-

direktor Auto prometa Sisak. d.o.o., Pejo Trgovčević-direktor Sisačkog vodovoda d.o.o., 

Goran Groš-direktor Komunalca Sisak.d.o.o., Tihana Koknović-ravnateljica Dječjeg vrtića 

Sisak Stari, Sandra Kramarić-ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi, Dubravka Šurlan-

ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Vlatko Čakširan-ravnatelj 

Gradskog muzeja Sisak, Josip Mrgan-ravnatelj Športsko rekreacijskog centra Sisak, Miroslav 

Golub-zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Zdenko Plevančić-novinar Mreže 

TV, Mate Piškor-novinar Jutarnjeg lista, Nikola Čutuk-novinar Večernjeg lista i Iva Mušec 

Posilović-novinarka Radio Siska. 

 

Aktualni sat je počeo u 10,05 sati. 

 

Gospođa Lucija Hinić je prva postavila dva pitanja: 

1. Prvo pitanje je vezano uz stipendije. S obzirom da je objavljen natječaj za dodjelu 

stipendija, je li natječaj zaključen te koliko Grad Sisak trenutno ima stipendista? 

2. Hoće li se manifestacija „Božić u gradu“ održati i kako će biti organizirana? 

 

Gospodin Goran Grgurač je objasnio da se natječaj za stipendiranje objavljuje svakog 

listopada za studente Grada Siska. Dodjeljuje se svake godine posljednjih osam godina oko 

tridesetak novih stipendija. Ove godine prijava na natječaj je trajala do 5. studenog i trenutno 

smo u fazi obrade svih podataka. Prijavljeno je 98 kandidata za nove stipendije. Do 3. 

prosinca ćemo objaviti privremenu listu nakon koje svi mogu uložiti prigovor ili žalbu. Nakon 

toga, objavljuje se konačna lista.  

Uvjeti za stipendiranje se dorađuju iz godine u godinu i prilagođavaju postojećoj situaciji. 

Grad Sisak ima nekoliko kriterija koje uzima u obzir, a to su učeničke ocjene, socijalni status 
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studenta kada se gleda prihod po članu domaćinstva, deficitarnost studija, odnosno budućeg 

zanimanja i posebne prilike u obitelji.  

Jednom kad student ostvari pravo na stipendiju, ima pravo na nju do kraja studija, naravno, uz 

uvjet da redovito polaže studijske godine za što mora svake godine dostaviti dokaz s fakulteta.  

Grad Sisak financira svake godine oko 100 studenata u različitim procesima studiranja. 

Stipendije se primaju svaki mjesec i tokom ljetnih mjeseci, a Grad Sisak za tu prigodu izdvaja 

oko 800 tisuća kuna uz pratnju OTP banke d.d. koja se svih ovih godina uključuje u 

stipendiranje studenata, odnosno dodjeljuje 100 tisuća kuna donacije za stipendije.  

 

Manifestacija „Božić u Gradu“ provodi se s poteškoćom u ovim pandemijskim uvjetima. U 

Gradu ne odustajemo od blagdanskog ukrašavanja grada i stvaranja atmosfere koja čini 

blagdane. U tom smjeru idemo i ove godine. Smanjit ćemo manifestacije koje nose masovnost 

sukladno epidemiološkim preporukama, ali ćemo i dalje imati dosta manifestacija koje su 

zanimljive i atraktivne građanima.  

29. studenog se kreće s paljenjem prve adventske svijeće. Prilikom paljenja svake svijeće imat 

ćemo prigodan program s pjevačkom skupinom. To je manji koncert za manji broj ljudi. 

Nismo zaboravili ni najmlađe. Subotom ćemo imati dječje predstave u Kazalištu 21. 

Predstave su svake subote u 17,00 sati od 28. studenog.  

Proslava Nove godine je još na čekanju. Sve je spremno, ali hoćemo li imati centralnu 

proslavu, o tome ćemo još odlučiti.  

Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorom i izrazila nadu da će se sve održati kako je 

i planirano.  

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao da postavlja dva pitanja gradonačelnici: 

 

1. Prvo pitanje se odnosi na Ledenu dvoranu i na okolnost da je počela sezona klizanja. Hoće 

li sva djeca u sisačkim hokejskim klubovima imati jednaku mogućnost ulaska u dvoranu i 

treniranja u dvorani ili će se nastaviti daljnja diskriminacija djece? Do kada gradonačelnica 

namjerava provoditi svoju samovolju? 

2. Koliko je Sisački vodovod platio vašem prijatelju iz srednje škole i bivšem gradskom 

vijećniku SDP-a odvjetniku Siniši Babiću nakon što je njegovo odvjetničko društvo dalo 

pravno mišljenje u kojem stoji da Sisački vodovod ne može pobijediti u sporu protiv 

Viadukta, a ako i pobijedi da se neće moći naplatiti jer je Viadukt u stečaju? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je zahvalila vijećniku na komplimentu koji joj je dao da je išla 

u osnovnu školu s čovjekom koji ima 38 godina.  

Također, rekla je kako joj je drago da je 2013. godine u Sisačkom vodovodu prestala praksa 

da se jednom sisačkom odvjetničkom društvu plaća preko milijun kuna godišnje samo za 

ovrhe, dakle, sada su odvjetničke usluge Sisačkog vodovoda oko trećine tog iznosa tako da, 

što se tiče plaćanja odvjetničkih usluga, možete dobiti brojke i bit ćete ugodno iznenađeni, a 

možemo staviti i brojke prije 2013. godine kako bismo vidjeli hoćete li javnosti podastrijeti i 

te podatke.  

Gradonačelnica je rekla kako nema običaj plaćati nekome za mišljenja. Sve radimo sukladno 

zakonu, odnosno po pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sve u interesu Siščanki i 

Sišščana. 

 

Gospodin Marko Krička je rekao da se prvo pitanje vijećnika Franje Šabana dotaklo više 

elemenata pa će pokušati objasniti sve elemente. Ako na neke ne odgovori, vijećnik može 

dobiti pisani odgovor.  
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Potrebno je naglasiti da sva djeca koja se natječu i koja su u službenim utakmicama svih 

saveza bilo da se radi o nogometu, hokeju na ledu, odbojci, imaju pristup svim sportskim 

objektima u gradu Sisku besplatno, pod uvjetom da se natječu.  

Ako se djeca natječu, Zajednica sportskih udruga Grada Siska je dužna u suradnji s Gradom 

Siskom osigurati svim sportašima i sportašicama bez obzira na njihove godine, pristup ledu.  

Ako imamo djecu koja se ne natječu nigdje, to je nešto poput grupe ljudi koji sjede u ovoj 

prostoriji za koje možemo reći da su hokejaši, a nisu hokejaši te se ne natječu, onda je to 

rekreacija i kako ostvariti termin za rekreaciju u bilo kojem sportskom objektu Grada Siska, 

rekreativci znaju kako. Imamo jedan dio rekreativaca, ali koji nemaju pristup u sportske 

objekte u pandemijskim uvjetima. 

Što se tiče upravnog spora o izvršenju, a ne o odluci. Zašto je Upravni sud najprije raspravljao 

o izvršenju, a ne o odluci nema nekakve logike. Valjda je trebao raspravljati o odluci, a o 

izvršenju se onda nije ni trebalo raspravljati. Ako je odluka u redu onda bismo mi povukli 

tužbu o izvršenju, a sve tužbe koje Zajednica, jer Grad Sisak nije stranka u postupku, 

temeljem odluke službenih tijela Zajednice, a 66 klubova je stalo iza odluke Izvršnog odbora, 

da se ide u taj postupak kako se to nekome drugome ne bi dogodilo. Da se takva situacija ne 

dogodi odbojci, Segesti, rukometnom klubu i svim drugim klubovima koji bi se mogli naći u 

situaciji da osnivanjem jednog drugog kluba počinju otimati nekom drugom što im ne 

pripada. To što u ovom trenutku imamo situaciju da arbitražna tijela koja su politički 

postavljena, ciljam tu na Upravni sud čije odluke ćemo poštovati, ali, složit ćete se da, ovaj 

puta, i inspekcija ministarstva, direktnim političkim utjecajem donose odluke. 

Gospodin Franjo Šaban već ima tu presudu, a mi u Zajednici sportskih udruga službeno još 

nismo zaprimili tu presudu. 

U ovoj državi se događa da članovi određenih političkih stranaka imaju pristup sudu vrlo 

lakše i brže od drugih.  

 

Gospodin Franjo Šaban je rekao da mu je drago kako na vidjelo izlazi farsa i da se javnost 

pokušava obmanuti s ovakvim izjavama. Rekao je da nije postavio pitanje o načinu na koji se 

postupa već o tome da je potpuno nepotrebno trošiti novac građana Siska jer imamo tako 

negativnu sliku u cijeloj Hrvatskoj. Diskriminirate i šikanirate djecu. Rješenje je vrlo 

jednostavno. 

Vijećnik je rekao kako je nezadovoljan odgovorom i ima pravo reći čime je nezadovoljan. 

Pitanje je bilo upućeno gradonačelnici jer je bilo za očekivati da je to izgubljena bitka jer je to 

suprotno zakonima i to se sada potvrđuje u svakom dijelu. 

Siščanima je dosta toga, dosta im je vaših laži i izbjegavanja odgovora. 

Do kad će naša djeca i građani grada Siska biti diskriminirani vašim sramotnim postupcima? 

Pustite djecu da treniraju. 

Gdje stvarno završava novac koji ste vi uzeli i dali nekome? 

 

Gospodin Ivan Jurić je uputio svoje pitanje gospodinu Marku Krički. Zajednica sportskih 

udruga Sisačko-moslavačke županije je prošle godine kasnila sa isplatama novčanih sredstava 

sportskim udrugama na način da je ove godine isplatila iznose za dva kvartala od prošle 

godine. Ista praksa se nastavlja i ove godine tako da je za ovu godinu isplaćen samo jedan 

kvartal. Ne zna se što će biti s tim novcem. Kakva je situacija s isplatom novčanih sredstava 

Zajednici sportova Grada Siska i udrugama i da li se redovno isplaćuju novčane naknade? 

 

Gospodin Marko Krička je objasnio kako je to pitanje korektnosti i lojalnosti posla koji 

obavljamo, kako predsjednik gradske tako i predsjednik županijske Zajednice sportskih 

udruga, a u Županiji i Saveza. 
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I jedan i drugi predsjednik i njihovo prosljeđivanje novca prema klubovima ovisi o 

institucijama prema zakonu kojim se propisuje financiranje. 

Zajednica sportskih udruga Grada Siska financira se iz Proračuna Grada Siska, a županijska iz 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije. 

Prošle godine je bilo problema s financiranjem klubova s područja Sisačko-moslavačke 

županije, a razlog tome nije bila neodgovornost predsjednika Zajednice sportskih udruga već 

je to bila odgovornost župana i nadležnog upravnog odjela koji nisu uplatili i prebacili novce. 

Jednaka situacija bi se mogla dogoditi i ove godine iako je sigurno da predsjednik Zajednice 

na vrijeme upozorava i župana i članove Županijske skupštine i pročelnika nadležnog 

upravnog odjela da budu u zakonom propisanim rokovima. 

Sportska inspekcija bi trebala pratiti da sva sredstva u određenoj godini budu uplaćena i da 

sredstva u tekućoj godini ne mogu biti uplaćena za prethodnu godinu jer je to protuzakonito i 

kazneno je djelo. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom. 

 

Gospodin Darko Žak je objasnio da će postaviti dva pitanja gradonačelnici. 

Postoji jedna tvrtka pod nazivom KAP4 i ona se pojavljuje prilikom obnove bazena Caprag, 

izgradnje Ledene dvorane Zibel i sada ponovno kod izgradnje dvorane Zeleni brijeg. 

Je li zakonito da ista tvrtka radi 3 posla prema natječajnoj dokumentaciji ključ u ruke za 

rekonstrukciju Ledene dvorane Zibel, a onda ista ta tvrtka dobije posao na tom istom natječaju 

koji su pripremali kao podizvoditelji i to ugovorom koji je potpisala gradonačelnica? 

 

Drugo pitanje se odnosi na to tko je namjestio natječaj građevinskoj tvrtci koja je sanirala 

krov na zatvorenom bazenu? U pozivu za dostavu ponuda jasno piše da nema avansnog 

plaćanja, a toj tvrtki je isplaćen avans nekoliko dana nakon što je sklopljen ugovor. 

Je li potrebno posebno istaknuti da se radi o tvrtci koja je radila na bazenima u Capragu, 

Ledenoj dvorani Zibel, stadionu NK „Segesta“? 

Djelatnicima tog istog ŠRC-a, ravnatelj prijeti da će završiti ia ulici ako ne prihvate raspored 

na druga radna mjesta i manju plaću, a vaši podobnici iz SDP-a dobivaju bolje plaćena radna 

mjesta i zapošljavaju na radna mjesta voditelja dvorane koja nije ni završena. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla kako će pokušati objediniti odgovor na sva pitanja.  

Rekla je da se 7 godina trudi dokučiti zašto je se uporno iz sjednice u sjednicu imputira i 

postavljaju pitanja kako se je namjestio natječaj te ne zna namještati natječaj, ne zna 

namještati ugovore. 

Cijeli koncept namještanja uporno ponavljate 7 godina i onda, zapravo, shvatila sam da vam 

je užasno teško shvatiti koncept vođenja gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova gdje 

se ništa ne namješta, radi se po zakonu, raspišete javni natječaj, temeljem Zakona o javnoj 

nabavi izaberete najpovoljnijeg ponuditelja, potpišete ugovor, organizirate nadzor koji prati 

provedbu projekta prema dokumentaciji koje su gradske službe utvrdile, a to je vrlo 

jednostavan posao samo se trebate brinuti da se sve odvija na vrijeme i da napravite sve ono 

što ste obećali građanima i to je dobar model koji je moja gradska uprava uspostavila sa svim 

Siščankama i Siščanima. Kada kažemo da ćemo nešto napraviti, to i izvršimo. I onda, nakon 

posljednje presude gdje je potvrđeno da je HDZ zločinačka organizacija, shvaćam da ste u 

problemima jer morate vratiti 15 milijuna kuna pa pretpostavljam da će i vama na gradskom i 

županijskom nivou donijeti neke financijske reperkusije, shvaćam da ne razumijete koncept 

poštenog vođenja Grada, ne možete shvatiti koncept nenamještanja  jer lopovi ne mogu 

shvatiti ljude koji nisu lopovi. 
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Sve tvrtke koje ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja u Gradu Sisku se mogu javiti i 

dobrodošli su svi koje žele da se realiziraju projekti Grada Siska. 

 

Gospodin Darko Žak je upitao je li gradonačelnica svjesna što je sada rekla? Znači svi se 

mogu javiti, svi mogu participirati, ali posao dobiva jedna te ista tvrtka i to nije kriv HDZ, to 

je kriva gradonačelnica. Nadam se da će javnost biti svjesna. Vjerojatno je ta tvrtka vrhunska 

čim to sve može odrađivati. Toj istoj tvrtki, gradonačelnica je dala i dodatne poslove. Tvrtka 

je radila sustav grijanja i hlađenja Ledene dvorane Zibel i to je koštalo više od 6 milijuna kuna 

i to šest mjeseci nakon što je dvorana otvorena. Toliko o zločinačkoj organizaciji. 

Vijećnik je zatražio pisani odgovor na svoja vijećnička pitanja. 

 

Gospodin Zvonko Marincelj je rekao kako je kultura od izuzetne važnosti. Grad Sisak 

kontinuirano provodi aktivnosti na jačanju kulture i kulturnog standarda u gradu Sisku kroz 

provedbu različitih sadržaja i projekata. Ističu se 2 projekta. To je projekt preseljenja Narodne 

knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i Strieglova kuća. 

Ove godine smo otkupili jedan hvalevrijedan kapitalni prostor bivše Sisačke banke na Trgu 

Ljudevita Posavskog u koji će se preseliti postojeća Knjižnica iz Rimske ulice. 

S obzirom da je to složen projekt koji će se financirati do 2023. godine, kako će se provoditi 

dinamika preseljenja Knjižice u novi prostor? Hoće li to biti u fazama i hoće li se u fazama 

seliti i djelatnosti Knjižnice? 

Drugi projekt je kuća Striegl koja je u visokoj fazi gotovosti. 

Kada se planira predaja kuće Striegl na uporabu? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je podsjetila da je Gradsko vijeće na pretposljednjoj sjednici 

donijelo odluku kojom se gradonačelnici daje suglasnost da se nastavi sklapanje ugovora i 

zatraži odobrenje od Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske na Trgu Ljudevita 

Posavskog. Nekretnina je u vlasništvu OTP Banke. Suglasnost smo dobili ovaj mjesec. Malo 

više im je trebalo pa ćemo pristupiti potpisivanju ugovora s OTP-om, međutim nismo čekali s 

Idejnim projektom koji je izrađen, a u fazi je izrada Glavnog projekta. Izvjesno je da ćemo 

objekt jednim dijelom morati statički stabilizirati jer Knjižnica ima daleko veća opterećenja 

zbog knjižne građe na katovima no što su to do sada bili šalteri i uredski prostori. 

S radovima ćemo krenuti u 2021. godini. Želja nam je da ne čekamo na ITU mehanizam što 

se tiče sanacije krova, stolarije i fasadne ovojnice pa ćemo to financirati iz vlastitih sredstava. 

Očekuje se da bi radovi u 2022. godini bili gotovi i da bi se tada Knjižnica mogla preseliti. 

 

Imali smo velika očekivanja što se tiče kuće Strigl. Imali smo obećanje Ministarstva kulture 

da će se značajno uključiti u taj projekt, do sada su davali 100 tisuća kuna pa ćemo većinu 

sredstava nastaviti davati iz Proračuna Grada Siska. 

Prva faza je uključivala statičke i stabilizacijske građevinske zahvate. Sad smo išli u zamjenu 

stolarije i fasadu i u posljednjoj trećoj fazi slijede obrtnički radovi u unutrašnjosti. 

Ravnateljica Gradske galerije Striegl nas uvjerava da će Galerija biti gotova u 2022. godini. 

Na popis ITU projekata smo stavili i Gradsku galeriju Striegl. Za završetak je potrebno 10-ak 

milijuna kuna što se može kvalitetno povući iz EU fondova. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan odgovorima na vijećnička pitanja, ali da nije zadovoljan 

sudjelovanjem u tom projektu od strane nadležnog ministarstva u financijskom smislu. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je pitanje uputio gradonačelnici. Pročistač je dobio uporabnu 

dozvolu u 2018. godini i nakon toga je predan na upotrebu Sisačkom vodovodu koji je trebao 

početi primjenjivati korekcijski koeficijent za izračun vode, što nije učinio. Točnije, učinio je 
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to tek ove godine u ožujku. S obzirom na navedeno, građani su oštećeni za 3 milijuna kuna na 

preplaćenoj vodi. 

Što gradonačelnica kao predsjednica Skupštine Sisačkog vodovoda poduzeti vezano uz to? 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je predložila da na to pitanje odgovori direktor Sisačkog 

vodovoda Pejo Trgovčević. 

 

Gospodin Pejo Trgovčević je objasnio da je pitanje vrlo jednostavno, ali i kompleksno. 

Vijećnik je u pravu što se tiče preuzimanja, međutim, treba se znati da je procedura 

poštovana, a tijekom ove godine provedeno je i savjetovanje oko korekcija cijena i oko svega 

ostaloga. Međutim, oko kaznenih djela nema riječi ni bilo kakvih gubitaka. Iduće godine 

ćemo provesti savjetovanje oko korekcije cijena kako bismo krajnjim korisnicima dali do 

znanja da će s upotrebom pročistača doći do smanjenja cijene vode i da ćemo uvesti naplatu 

što se tiče odvodnje. 

Bilo je riječi da se to izvrši ove godine, ali od strane Skupštine je bila sugestija da se to zasad 

ne radi pošto znamo što se događa ove godine, a to je pandemija i veliki financijski nameti. 

Utvrđeno je da se takva odluka odgodi za sljedeću godinu dok pandemija završi. Nema 

nikakve odgovornosti ni financijskog gubitka. 

 

Gospodin Darjan Vlahov je rekao da nije zadovoljan odgovorom zato što nije ni rekao da ima 

financijskih gubitaka za Sisački vodovod već ima financijskih gubitaka za građane jer su 

građani platili gotovo 3 milijuna kuna više kroz cijenu vode u odnosu na ono što su trebali. 

Znači od 2018. godine kada je preuzet pročistač trebalo je primijeniti korekcijski koeficijent 

što nije napravljeno. 

Vijećnik je zatražio pisani odgovor. 

 

Gospodin Željko Đermanović je postavio 2 pitanja ravnatelju ŠRC-a Sisak: 

1. Pitanje se odnosi na prijenos sportskih događaja na YouTube kanalu. Koje sportove 

možemo gledati? 

2. Drugo pitanje se odnosi na 30 godina ŠRC-a. Možemo li tim povodom očekivati nekakvu 

manifestaciju? 

 

Gospodin Josip Mrgan je izvijestio kako je sama povijest u virtualnom gledanju započela u 

mjesecu ožujku gdje smo zbog pandemije započeli virtualno osmišljavanje ŠRC-a koje se 

temeljilo u nekoliko segmenata. 

Prvi prostor je bio metodičko-didaktičkog načina funkcioniranja i prikaza svih mogućih 

kinezioloških sadržaja koji su imali ne samo tehnički smisao poboljšanja sportaša i boljeg 

funkcioniranja treniranja u klubovima već su imali i funkciju prosvjećivanja zdravstvene 

svijesti ljudi na način da je dosegnuti sadržaj bio dostupan u gradu Sisku. 

Na temeljima te ideje nedavno je pokrenut Life Screening koji obuhvaća ne samo snimanje 

pojedinih sportskih događaja u gradu Sisku kao što su nogometne utakmice već i hokejskih 

utakmica, snimanje svih seniorskih utakmica koje se žele afirmirati u tim prostorima s jedne 

strane i s druge strane da taj sportski događaj u isto vrijeme bude dostupan građanima grada 

Siska. 

Takav način je polučio izuzetno dobre rezultate. Imamo preko 900 sati gledanja, preko 20 

tisuća pregleda i preko 1000 pregleda svake utakmice prosječno. 

U red virtualnih aktivnosti idu i stalne objave na FB stranici i veliko praćenje koje tamo 

imamo. 

U lokacijama pregleda nemamo samo područja Hrvatske već i lokacije iz Njemačke i 

susjednih zemalja. 
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ŠRC će ići i dalje, nastaviti promovirati i razvijati virtualni način promoviranja tim više što 

sljedeće godine obilježavamo 30-u godišnjicu rada i to će biti obilježeno na jedan poseban 

kineziološki i sportski način. 

1. travnja 1991. godine je službeno pokrenut rad bazena i ŠRC-a. Očekujemo da ćemo u tom 

tjednu napraviti različite manifestacije prikazom svih aktivnosti koje su kroz ŠRC prošle. To 

smo podijelili na nekoliko prostora. U prvom prostoru to je sportski segment natjecanja 

klubova najvišeg ranga. 

U drugom prostoru rekreacije koji ŠRC ima odlično razvijen, biti će različite manifestacije u 

koje se mogu uključiti i građani Siska, kao npr. u nordijsko hodanje i u druge aktivnosti koje u 

tom prostoru djeluju. 

U prostoru kinezi terapije razvijamo segmente rada koji će se održati u nekim aktivnostima 

kao što je sjedeća odbojka. 

U prostoru javnih i društvenih aktivnosti očekujemo održavanje različitih koncerata. 

Sve to pod uvjetima i ovisno o pandemijskoj situaciji pa postoji mogućnost vraćanja 

virtualnom načinu, odnosno virtualnom obilježavanju tridesetogodišnjice. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorima kao i mogućnošću da se sportska 

događanja na području Grada Siska u uvjetima pandemije mogu pratiti od kuće. 

 

Gospodin Edin Safić je utvrdio kako je bilo problema u vodoopskrbi pojedinih dijelova grada 

Siska koji nisu bili brzo uklonjeni. Da li se razmišlja o nekom alternativnom rješenju s 

obzirom da magistralni cjevovod nije u dobrom stanju? 

Znamo da smo među prvima bili po pitanju aglomeracije u Projektu Sisak I. Koje su pripreme 

za Projekt Sisak II? 

 

Gospodin Pejo Trgovčević je podsjetio da jedna petina ili jedna četvrtina područja Grada 

Siska nije imala vode. Mi smo se u ime Sisačkog vodovoda ispričali svim našim korisnicima, 

ali dogodilo se nešto što se u povijesti, odnosno od izgradnje vodocrpilišta u Novom Selištu, a 

to je puknuće jednog ventila, odnosno zasuna na magistralnom cjevovodu od Petrinje do 

vodotornja u Sisku. Za takve stvari smo sada pripremljeni i u budućnosti. 

Neprekidno smo radili 36 sati i izvršili popravak jednog od najopsežnijih kvarova koji se do 

sada dogodio. 

Što se tiče drugog pitanja, već smo krenuli u idejno rješenje alternativnog cjevovoda koji bi 

išao od Novog Selišta preko Bresta do Vurota i mosta na rijeci Odri i koji bi bio alternativno 

napajanje u slučaju da dođe do velike havarije na postojećem cjevovodu. 

Idemo u taj projekt i imamo podršku i od strane Hrvatskih voda. 

Aglomeracija Sisak II je u punom jeku. Sada smo u fazi izrade dokumentacije. Od 6 

lokacijskih dozvola imamo 4. U nadolazećem razdoblju ćemo rješavati imovinsko pravne 

odnose. Nadamo se da ćemo do ljeta uspjeti pripremiti kompletnu projektnu dokumentaciju s 

građevinskim dozvolama i da ćemo krenuti u jedan od najvećih zahvata do sada koji se odnosi 

na vodovod i odvodnju u gradu Sisku. Vrijednost tog projekta je oko 490 milijuna kuna. 

 

Vijećnik je bio zadovoljan dobivenim odgovorom. 

 

Aktualni sat je završen u 11,12 sati. 

 

Utvrđuje se da su za vrijeme trajanja aktualnog sata svi vijećnici koji su se prijavili za 

postavljanje pitanja uspjeli postaviti svoja pitanja. 
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Nakon postavljanja pitanja u aktualnom satu, gospođa Ivana Cindrić je izvijestila sve prisutne 

da će, zbog epidemioloških mjera, svakih sat vremena utvrđivati pauze zbog provjetravanja 

objekta. 

 

Pauza je počela u 11,15 sati, a završena je u 11,27 sati. 

 

Utvrđuje se da je nakon pauze na sjednici prisutno 17 vijećnika te se mogu donositi 

pravovaljane odluke. 

 

Gospođa Ivana Cindrić je predložila sljedeće dopune dnevnog reda: 
 

Iza točke 24.  dnevnog reda dodaje se nova točka 25. koja glasi: 

 „25. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska“ 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska“ 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

Obrazloženje:  

Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prijedlog odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Siska nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja materijala vijećnicima 

za sjednicu Gradskog vijeća jer od Porezne uprave nije bilo dostavljeno uvjerenje o početnoj 

vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i podatak od 

Hrvatskih šuma o troškovima krčenja poljoprivrednog zemljišta. 

 

Prethodni prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno sa 17 glasova za. 

 

Također, predsjednica je predložila i sljedeću dopunu dnevnog reda tako da se iza nove točke 

25. dodaje nova točka 26. koja glasi: 

 „26. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom 

društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.“ 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

Obrazloženje: 

Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom 

društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. nije se mogao dostaviti do datuma dostavljanja 

materijala vijećnicima za sjednicu Gradskog vijeća jer su radovi na reciklažnom dvorištu u 

tijeku i planiraju se završiti do 31. prosinca 2020 godine, stoga je odluku potrebno donijeti 

radi upisa reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta i stavljanja u uporabu. 

 

Prethodni prijedlog za dopunu dnevnog reda je usvojen jednoglasno sa 17 glasova za. 
 

Predsjednica je predložila sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1.  Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska, 

2.  a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 
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b) Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Gradu Sisku u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

c) Prijedlog programa o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Siska za 2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

d) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i 

mlade Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska 

u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

i) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

Grada Siska u 2020. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

3. Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za 

razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

5. a) Prijedlog proračuna Grada Siska za 2021. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 

2022.-2023. godine, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

c) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

d) Prijedlog programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Siska za 2021. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 

2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

i) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

j) Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini, 
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Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

k) Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021. 

godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

6. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 

zone Sisak-jug, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

7. Prijedlog odluke o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Siska 2015.-2020., 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

8. Prijedlog programa o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 

2020. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

9. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2021. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

10. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

11. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

12. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije-kreativni 

inkubator Sisak“ d.o.o. 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Siska,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti 

vatrogastva u 2020. godini u Gradu Sisku,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

16. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

17. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

18. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanica Novska na području Grada Siska u 2021. godini, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

19. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina u Gradu Sisku za 2021. godinu,  

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

20. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. 

godinu, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

21. Prijedlog odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č.br. 2231/2 u k.o. Sisak Stari 

na Sisačko-moslavačku županiju, 
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Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

22. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

23. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća 

Bobetko“, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

c) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo- 

Topolovac-Gušće, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

d) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 22. lipnja, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

e) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

f) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

g) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Antolčića 

Komarevo, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

h) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček  

i) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

24. Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Sisak, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

25. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska, 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

26. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom 

društvu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 

Predlagateljica: Kristina Ikić Baniček 

 

Dnevni red je  usvojen jednoglasno sa 17 glasova za. 

 

Predsjednica je zakazala pauzu za održavanje zajedničke sjednice Odbora za statutarno pravna 

pitanja, Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska, Komisije za prodaju i 

kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i Komisije za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo koji će razmatrati 

dopunjene točke dnevnog reda. Sjednica će se održati u galeriji Doma kulture „Kristalna 

kocka vedrine“. 

 

Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su: Nenad Vukušić-predsjednik, Ivana Cindrić-

zamjenica predsjednika, Ivan Mlinarić, Marijan Medved i Darko Žak-članovi odbora. 

 



12 

 

Članovi Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska su: Ivan Jurić-predsjednik, 

Ivan Mlinarić-zamjenik predsjednika, Ivana Cindrić, Ivica Grgurić i Vesna Štengl 

(ODSUTNA)-članovi Odbora. 

 

Članovi Komisije za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, 

arhitekturu i graditeljstvo su: Marijan Medved-predsjednik, Predrag Sekulić-zamjenik 

predsjednika (ODSUTAN), Zvonko Marincelj, Gordana Arthofer i Jure Šipuš (ODSUTAN)-

članovi Odbora. 
 

Članovi Komisije za prodaju i kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta su: Ivica 

Grgurić-predsjednik, Predrag Sekulić-zamjenik predsjednika (ODSUTAN), Dragica Krupljanin, Ivan 

Mlinarić, Tonka Jozić-Novinc (ODSUTNA)-članovi Odbora., 

 

 

Zajednička sjednica stalnih radnih tijela počela je u 11,40 sati. 

 

Utvrđuje se da je na sjednici Odbora za statutarno-pravna pitanja prisutno 5 članova odbora, 

odnosno svi članovi Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Utvrđuje se da je na sjednici Odbora za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska 

prisutno 4 člana Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Utvrđuje se da je na sjednici Komisije za  prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika 

kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo prisutno 3 člana Komisije te se mogu donositi 

pravovaljane odluke. 

 

Utvrđuje se da je na sjednici Komisije za prodaju i kupnju poljoprivrednog i građevinskog 

zemljišta prisutno 3 člana člana Komisije te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Predsjednici stalnih radnih tijela predložili su sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Siska, 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Siska, 

2. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom društvu 

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno od strane svih članova stalnih radnih tijela. 

 

Utvrđuje se da je uvodno usmeno obrazloženje u obje točke dnevnog reda podnijela gospođa Maja 

Del-Vechio. 

 

TOČKA 1. 

a) Jednoglasno od strane svih članova radnih tijela, utvrđen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

b) Jednoglasno od strane svih članova radnih tijela, utvrđen je Prijedlog odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Siska i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 
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TOČKA 2. 

Jednoglasno od strane svih članova stalnih radnih tijela, utvrđen je Prijedlog odluke o davanju 

reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom društvu Gospodarenje otpadom Sisak 

d.o.o. i proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

Zajednička sjednica je završena u 11,45 sati. 

 

Utvrđuje se da je nakon zajedničke sjednice stalnih radnih tijela prisutno 14 vijećnika te se mogu 

donositi pravovaljane odluke. 

 

Sjednicu su napustili vijećnici: Edin Safić, Darjan Vlahov i Darko Žak te je u odlučivanju 

sudjelovalo 14 vijećnika. 

 

Sukladno članku 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska, predsjednica je dala na 

glasovanje izjašnjavanje o tome da li će se amandmani podnositi usmeno na sjednici. 

 

Prethodni prijedlog je usvojen  jednoglasno sa 14 glasova za. 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, sjednici je pristupio vijećnik Edin Safić pa je u 

odlučivanju sudjelovalo 15 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska je usvojen jednoglasno sa 15  glasova za. 

 

TOČKA 2. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek,  

 

a) Sa 14 glasova za i 1 glasom suzdržanim, gospodina Franje Šabana, donesene su 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada Siska za 2020. godinu 

 

b) Sa 14 glasova za i 1 glasom suzdržanim, gospodina Franje Šabana, donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 

2020. godini 

 

c) Sa 14 glasova za i 1 glasom suzdržanim, gospodina Franje Šabana donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Siska za 2020. godinu 

 

d) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2020. godini 
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e) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 

2020. godini 

 

f) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2020. godini 

 

g) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je  

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2020. godini 

 

h) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Sllunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2020. godini 

 

i) S 13 glasova za i 2 glasa suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 

2020. godini 

 

TOČKA 3. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, s 13 glasova za i 2 glasa 

protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, donesen je 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2020. godinu za razdoblje od 01.01.2020. do 

30.06.2020. godine 

 

TOČKA 4. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, s 13 glasova za i 

dva glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, donesen je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 

2020. godine 

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, gospođa Ivana Cindrić je 

objedinila raspravu po svim podtočkama. 
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Gospodin Franjo Šaban je rekao kako se hrpa podataka vezanih uz Proračun Grada Siska 

ponavlja iz godine u godinu, prepisuje se. Ove godine su prihodi 41 % što znači da će sljedeće 

godine prihodi biti još lošiji. 

Imamo situaciju koja se tiče pučke kuhinje. Već godinama govorim da se za beskućnike 

predlažu samo dvije kune dnevno po korisniku. Zakon o socijalnoj skrbi je tu vrlo jasan. On 

zahtijeva da svako sjedište županije ima pučku kuhinju. Ovdje imamo napisano da će Grad 

Sisak s Caritasom Sisačke biskupije i Dobrotvornim društvom Merhamet Crveni polumjesec 

sklopiti ugovore o sufinanciranju. To baš nije sukladno zakonu. No, ako je to tako, dajmo 

povećajmo iznos koji je iz godine u godinu isti. To su najugroženije skupine i oni koji su 

najviše pogođeni pandemijom. Tu je Proračun prilično socijalno neosjetljiv. 

Ovdje šokira sljedeći podatak: podižemo s 2.180.000,00 kuna uskrsnice za umirovljenike i 

nezaposlene koje će se sljedeće godine isplatiti za nevjerojatnih milijun kuna u odnosu na 

iznos od prošle godine. Što je to? Je li to zbog izbora? Kupovina? U redu, to je legitimno. S 

druge strane, socijalna samoposluga se smanjuje za 20 tisuća kuna. To je nevjerojatno. S 

jedne strane povećavamo iznos za uskrsnice za milijun kuna, a s druge strane smanjujemo 

iznos za socijalnu samoposlugu. Da ste barem taj iznos ostavili na iznosu od ove godine. 

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu nigdje ne postoji iznos za beskućnike. Pitanje 

beskućnika nije riješeno.  

Imamo puno više beskućnika no što se to misli. Beskućnici su i one osobe koje nemaju 

prijavljenu adresu ili koje su prijavljene na adresu Centra za socijalnu skrb. 

Opet, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, grad koji je sjedište županije, mora imati smještaj 

za beskućnike. Mi ga nemamo. Poslano je ministarstvu da ga imamo i da može primiti 20 

osoba u podrumu objekta Gradskog društva Crvenog križa Sisak. 

Ovaj Proračun bi trebao imati sredstva potrebna za skrb o najpogođenijem sloju stanovništva. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je utvrdila kako je gospodin Franjo Šaban doista dobro utvrdio 

kada je rekao da je Proračun Grada Siska za 2021. godinu nevjerojatan, ali i prethodnih 6 

proračuna je bilo nevjerojatno. 

Sa zadovoljstvom smo detektirali želje građana da sudjeluju u izradi Proračuna. Ove godine je 

bilo 8796 posjetitelja koji se pogledali naš Proračun kroz aplikaciju „Moj Proračun“ na 

stranicama Grada Siska. 711 njih je ispunilo svoj Prijedlog proračuna što je 10 % više u 

odnosu na prošlu godinu. 

Gradonačelnica je rekla kako se, kao i ranijih godina trudila da se osigura visoka razina javnih 

usluga za sve građane grada Siska zadržavajući visoki komunalni standard, istovremeno 

vodeći računa o socijalnim pravima i zdravstvenoj zaštiti naših sugrađana, posebno o djeci i 

umirovljenicima. 

Stoga je u Proračunu za 2021. godinu i predloženo da povećamo uskrsnice za umirovljenike. 

Naknadu za novorođenu djecu povećavano i četvrti puta na 3.500,00 kuna. 

Uvodimo i jednu novost. S obzirom da stipendiramo studente, darujemo novorođenu djecu, 

darujemo umirovljenike, uvijek nekako ostanu učenici osnovnih i srednjih škola zakinuti pa 

uvodimo đački džeparac gdje će svi učenici s adresom u gradu Sisku dobiti 200,00 kuna jer 

želimo da naši mladi sugrađani dobiju nagradu jer redovito izvršavaju svoje obveze pa da tih 

200,00 kuna potroše kako žele. 

Svjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo u 2021. godini znatna sredstva za nova 

investicijska ulaganja kao što je uređenje Šetališta Vladimira Nazora, nastavak uređenja Trga 

hrvatskih branitelja, Rimska ulica, uređenje parkirališta kod GRAMA-e, izgradnja parkirališta 

kod Ulice kralja Zvonimira za sve putnike vlakom i autobusom, pojačano održavanje Ulice 

kralja Tomislava, uređenje dječjih igrališta kod OŠ Viktorovac i OŠ Braća Ribar i igrališta 

kod Majmunjaka koje je izuzetno dobro posjećeno, u gradu ćemo postaviti nove autobusne 

nadstrešnice, na stadionu NK Metalac biti će postavljene nove tribine, očekuje nas završetak 
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kapitalne investicije, odnosno završetak sportske dvorane Zeleni brijeg, prilazne ceste CRS 

Zvonimirova koja se financira iz EU fondova te početak izgradnje vatrogasnog doma DVD-a 

Topolovac, izgradnja odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo, početak nove investicije 

uređenja zgrade Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, rotor Starčevićeva-

Gupčeva, otvaranje Centra kreativnih industrija, nastavljamo s financiranjem obnova fasada u 

centru grada i programom kreditiranja Sisački poduzetnik. 

 

Gospodin Franjo Šaban se javio za riječ zbog ispravka netočnog navoda upitavši gdje je tu 

sustav socijalne skrbi? Gdje su beskućnici? Na ta pitanja nije odgovoreno. Neka se to objasni. 

 

Gospodin Marko Krička je rekao da ima svjedoke pred kojima je rekao da će vrlo vjerojatno 

na sjednici Vijeća biti tema beskućnici jer je imao neugodno iskustvo s pozivom iz Centra za 

socijalnu skrb gdje se odigrala zanimljiva scena u koju je uvučen Centar za socijalnu skrb, 

odnosno zaposlenici koji tamo rade. Na žalost, tamo radi i gospodin Franjo Šaban. 

Nazvali su me i pitali ima li Grad Sisak smještaj za beskućnike? Oni koji ne znaju, Grad je 

posljednji koji se treba baviti tim sustavom socijalne skrbi. Prije toga je država. Sustav 

udomiteljskih obitelji koji država dobro plaća. I onda netko dođe na ideju da prvo zove Grad 

Sisak. 

Kada su mi naveli ime i prezime, utvrđeno je da gospodin nikada nije zatražio pomoć u Gradu 

Sisku i da je prodao svoj stan za drogu i mi bismo trebali stambeno zbrinuti čovjeka koji je 

imao stan i prodao ga za drogu. Grad Sisak nije za to jer ima ograničene resurse. Vijećnika 

može biti sram da iskorištava ljudske sudbine i psihološka stanja i koristi ih za političke 

promocije. 

 

Gospodin Franjo Šaban je htio ispraviti netočan navod rekavši da gospodin Marko Krička 

nema pojma o Zakonu o socijalnoj skrbi. Kako može govoriti o državi, a ne poznaje Zakon o 

socijalnoj skrbi i institucije Republike Hrvatske. 

 

a) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PRORAČUN 

Grada Siska za 2021. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine 

 

b) S 13 glasova za i  2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesena je 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu 

 

c) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2021. godini 

 

d) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 
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PROGRAM 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 

2021. godinu  

 

e) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2021. godini 

 

f) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je  

 

PROGRAM 

javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade Grada Siska u 2021. godini 

 

g) S 13 glasova ZA i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu Grada Siska u 2021. godini 

h) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Siska u 2021. godini 

 

i) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Grada Siska u 2021. godini 

 

j) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

  

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska u 2021. godini 

 

k) S 13 glasova za i 2 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana, 

donesen je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska u 2021. godini 

 

Prije odlučivanja o sljedećoj točki 6., sjednici je pristupio vijećnik Darko Žak pa je u 

odlučivanju sudjelovalo16 vijećnika. 
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TOČKA 6. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Andree Zlonoga, gospodin Franjo Šaban je 

upitao da li ovo ima veze s Rijekatankom i s izigravanjem zaključka Gradskog vijeća u vezi s 

tim područjem? 

Gospođa Andrea Zlonoga je objasnila da ove izmjene prostornog plana nemaju ništa s Rijeka 

tankom. 

S 13 glasova za i 3 glasa protiv, gospođe Ljiljane Slunjski, gospodina Franje Šabana i 

gospodina Darka Žaka, donesena je 

ODLUKA 

o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-

jug  

 

TOČKA 7. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, s 13 glasova za, 2 glasa 

protiv, gospođe Ljiljane Slunjski i gospodina Franje Šabana te 1 glasom suzdržanim, 

gospodina Darka Žaka, donesena je 

ODLUKA 

o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada Siska 2015.-2020. 

 

TOČKA 8. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, s 15 glasova za i jednim 

glasom suzdržanim, gospođe Ljiljane Slunjski donesen je 

PROGRAM 

o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2020. godinu 
 

TOČKA 9. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, s 13 glasova za i 3 glasa 

suzdržana, gospođe Ljiljane Slunjski, gospodina Franje Šabana i gospodina Darka Žaka, 

donesen je 

PROGRAM 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Siska za 2021. godinu 

 

Nakon odlučivanja o prethodnoj točki dnevnog reda, sjednicu je napustila vijećnica Ljiljana 

Slunjski te je u odlučivanju sudjelovalo 15 vijećnika. 

 

Predsjednica ja zakazala pauzu 12,05 sati. 

Pauza je završena u 13,15 sati. 

 

TOČKA 10. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, jednoglasno s 15 glasova 

za, donesena je 
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ODLUKA 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska 

 

TOČKA 11. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, jednoglasno s 15 glasova 

za, donesen je 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

TOČKA 12. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje-Del Vechio, gospodin Darko Žak je 

utvrdio da je Grad Sisak ugasio jedno slično trgovačko društvo koje se zvalo Sisak projekti 

d.o.o. Sada osnivamo novo trgovačko društvo i još jedan direktorčić više, a odnos gradske 

vlasti i obrtnika je legendaran. Ovo će unaprijediti taj odnos. Ovo je smiješno, ali nije 

smiješno što to košta građane ovog grada. 

 

Gospođa Kristina Ikić Baniček je rekla da vijećnici HDZ-a već 7 godina ne čitaju materijale 

za sjednice Gradskog vijeća i nakon što su napustili dvoranu i nisu bili u stanju glasati o 

najvažnijoj točki dnevnog reda o Proračunu Grada Siska za 2021. godinu, bilo ih je samo 

dvoje, glasali su protiv. Glasali su protiv povećanja uskrsnica, protiv povećanja naknada za 

novorođenčad, protiv odgojno-obrazovnog kompleksa u Galdovu, protiv kuće Striegl, protiv 

svih projekata koje smo naveli i koje ćemo odraditi. 

Kad smo dobili Centar kreativne industrije, umjesto da čestitate što uređujemo zgradu koja je 

bila potpuno beskorisna, dobili smo sredstva EU fondova od 12,6 milijuna kuna da od 

potpuno beskorisne zgrade napravimo kreativni inkubator gdje će ljudi koji se bave 

kreativnom industrijom: IT industrija, arhitektura, 3D printing, dolazite ovdje i trabunjate 

gluposti i besmislice. Centar kreativne industrije i Sisak projekti imaju veze koliko i prosječni 

HDZ-ovac s poštenjem. 

Centar kreativne industrije je projekt koji zgradu u kojoj su se održavali sastanci Centralnog 

komiteta HDZ-a, pretvara u nešto društveno korisno. Pretvara se u inkubator za mlade 

poduzetnike okrenute kreativnoj industriji, a voditi će ju osoba izabrana na javnom natječaju. 

 

Gospodin Darko Žak se javio za ispravak netočnog navoda rekavši da je gradonačelnica sve 

što je krivo rekla, rekla je krivo. 

Također, ako je zasjedao Centralni komitet HDZ-a, onda je kat više zasjedao Politbiro SDP-a. 

Kad smo kod zločinačke organizacije HDZ, ta organizacija je vama financirala vratolomiju 

koja se zove Holandska kuća i da nije bilo HDZ-a to nikada ne biste završili jer to financira 

Vlada Republike Hrvatske na čijem je čelu premijer iz HDZ-a. 

 

Kod rasprave o ovoj točki dnevnog reda, sjednici je pristupio vijećnik Darjan Vlahov te je u 

odlučivanju sudjelovalo 16 vijećnika. 

 

Sa 13 glasova za, 2 glasa protiv, gospodina Franje Šabana i gospodina Darka Žaka te jednim 

glasom suzdržanim, gospodina Darjana Vlahova, donesena je 

 

ODLUKA 

o osnivanju trgovačkog društva „Centar kreativne industrije-kreativni inkubator Sisak“ 

d.o.o. 



20 

 

TOČKA 13. 

Predsjednica je objedinila uvodno usmeno obrazloženje i raspravu po točkama 13. i 14. 

usvojenog dnevnog reda. 

 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gopođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 16 

glasova, donesena je 

  

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska 

 

TOČKA 14. 

Jednoglasno sa 16 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Siska 
 

TOČKA 15. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

16 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva u 

2020. godini u Gradu Sisku  

 

TOČKA 16. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

16 glasova za, donesen je 

 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. godinu 

 

TOČKA 17. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

16 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o donošenju Plana djelovanja Grada Siska u području prirodnih nepogoda za 2021. 

godinu  

 

TOČKA 18. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

16 glasova za, donesen je 
 

PROGRAM 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica 

Novska na području Grada Siska u 2021. godini 
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TOČKA 19. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

16 glasova za, donesena je 

 

 

ODLUKA 

o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u 

Gradu Sisku za 2021. godinu 

 

TOČKA 20. 

Jednoglasno sa 16 glasova za, donesen je 

PLAN 

upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2021. godinu  

 

Prije odlučivanja o točki 21. usvojenog dnevnog reda sjednicu su napustili vijećnici Franjo 

Šaban i Darko Žak pa je u odlučivanju sudjelovalo 14 vijećnika. 

 

TOČKA 21. 
Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Gordane Karapandža Prica, jednoglasno sa 

14 glasova za, donesena je 

ODLUKA 

o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č.br. 2231/2 u k.o. sisak stari na sisačko-

moslavačku županiju 

 

TOČKA 22. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, gospodin Darjan Vlahov 

je rekao da nema ništa protiv odluke, ali nije shvatio da li do sada nismo imali odluku pa ju 

prvi puta donosimo. Vijećnik je rekao da je uspoređivao odluku koju je Vijeće već donijelo i 

Prijedlog odluke koji je na ovoj sjednici i razlike nema. 

Gospodin Goran Grgurač je rekao da ima promjena u samom uvodnom dijelu koji je usklađen 

s primjedbama nadležnog ministarstva koja se odnosila na to da se odluka ne temelji na 

zakonu već samo na odredbama Statuta Grada Siska. 

Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

ODLUKA 

o socijalnoj skrbi Grada Siska 

 

TOČKA 23. 

Nakon  uvodnog usmenog obrazloženja gospodina Gorana Grgurača, 

 
a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Braća Bobetko“ 

 

b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
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ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Braća Ribar 

 

c) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Budaševo- Topolovac-Gušće 

 

d) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 22. lipnja 

 

e) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Galdovo 

 

f) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kukuljevića 

 

g) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Antolčića Komarevo 

 

h) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sela 

 

i) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je  

 

ODLUKA 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktorovac 

 

TOČKA 24. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Silvije Mužek, jednoglasno sa 14 glasova za, 

donesena je 

ODLUKA 

o sastavu urbanog područja Sisak 

 

TOČKA 25. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, 

 
a) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 
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ODLUKA 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Siska 

 

b) Jednoglasno sa 14 glasova za, donesena je 

 

ODLUKA 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Siska 

 

TOČKA 26. 

Nakon uvodnog usmenog obrazloženja gospođe Maje Del-Vechio, jednoglasno sa 14 glasova za, 

donesena je 

 

ODLUKA 

o davanju reciklažnog dvorišta Novi Sisak na upravljanje trgovačkom društvu Gospodarenje 

otpadom Sisak d.o.o. 

 

 

Devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Siska je završena u 14,00 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                  PROČELNICA                                  PREDSJEDNICA  

 

 

 Silvio Baljak                          Gordana Karapandža Prica                           Ivana Cindrić 
 


